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โรคเบเช็ทและอาการทางระบบหลอดเลือด
(Behcet’s disease and vascular events)
อรอนงค์ คิ ดบรรจง *
ไพจิ ตต์ อัศวธนบดี **
พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิ น ***
สุมาภา ชัยอํานวย ****

โรคเบเช็ท (BehÇet’s disease) ถูกวินจิ ฉัยครัง้ แรกโดย Hulusi BehÇet แพทย์โรคผิวหนัง
ชาวตุรกี โดยประกอบด้วยกลุ่มอาการ 3 อย่างคือ แผลในปาก แผลบริเวณอวัยวะเพศ และอาการ
ม่านตาอักเสบ ต่อมาภายหลังพบว่ายังมีอาการในระบบอื่นๆ ได้อกี เช่น อาการข้ออักเสบ ผื่นผิวหนัง
แผลในทางเดินอาหาร อาการทางระบบประสาท อาการทางระบบหลอดเลือด โดยอาการต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ เป็ นผลมาจาก หลอดเลือดอักเสบซึง่ มีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษ คือสามารถเกิดได้ในทุก ๆ ขนาดของ
หลอดเลือด ทัง้ หลอดเลือดดํา และหลอดเลือดแดง(1) แม้ว่ารอยโรคทีห่ ลอดเลือดจะเป็ นลักษณะ
พืน้ ฐานของโรค แต่อาการ และอาการแสดง ทางหลอดเลือดพบได้ไม่บ่อยเท่าอาการทางผิวหนังเยื่อ
บุและอาการทางตา แต่มคี วามสําคัญมาก เนื่องจากเป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยทีร่ ุนแรงและนําไปสู่
การเสียชีวติ ได้ มากไปกว่านี้อตั ราการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยเบเช็ททีอ่ ายุน้อยสูงถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับ
ประชากรทัวไป
่ โดยร้อยละ 40 สาเหตุมาจาก หลอดเลือดอุดตันจากลิม่ เลือด (vascular thrombo(2)
sis) ดังนัน้ ในบทความนี้จะกล่าวเน้นถึงอาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัย และการรักษา
โรคเบเช็ททีม่ อี าการทางระบบหลอดเลือด
ระบาดวิทยา
โรคเบเช็ทพบได้บ่อยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกจนถึงแถบเมดิเตอเรเนียน(3) โดย
อธิบายได้จากประวัตศิ าสตร์ มีการเดินทางผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหม (ancient silk road) โดย
ความชุกในประเทศตุรกีเป็ น 20-421 คนต่อแสนประชากร(4) ในขณะทีป่ ระเทศญี่ป่ ุน เกาหลี จีน อิรกั
อิหร่านและซาอุดอิ าระเบีย เป็ น 13-100 คนต่อแสนประชากร(5,6) โดยเฉลีย่ พบไม่แตกต่างกันในทัง้
สองเพศ แต่พบเพศชายมากกว่าหญิงในประเทศตะวันออกกลาง และพบเพศหญิงมากขึน้ ใน
* พ.บ. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด หน่วยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
** พ.บ. พลตรี รองศาสตราจารย์ หน่ วยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
*** พ.บ. พันโท หน่วยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
**** พ.บ. พันเอก หน่วยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ประเทศ ญีป่ ่ ุน เกาหลี ยุโรป และอเมริกา(7,8) โรคเบเช็ททีม่ อี าการม่านตาอักเสบ (uveitis) ได้ถงึ
ร้อยละ 20 ประเทศญีป่ ่ นุ และตุรกี ในประเทศตุรกีพบมีความชุกสูงทีส่ ดุ และในจํานวนนัน้ มีประวัติ
ครอบครัวเป็ นโรคเบเช็ทด้วย9 แต่ในสหรัฐอเมริกาพบเพียงร้อยละ 0.2 เท่านัน้ มีการศึกษาในชาว
ตุรกีทอ่ี าศัยในเยอรมัน พบมีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคตํ่ากว่าชาวตุรกีทอ่ี าศัยในประเทศตุรกีเอง(10)
และเป็ นเช่นเดียวกันกับชาวญี่ป่ ุนทีอ่ พยพไปอาศัยทีป่ ระเทศฮาวาย(11) จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าการ
เกิดโรคมีความเกีย่ วเนื่องกัน ทัง้ กรรมพันธุ์ ถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยและปั จจัยทางสิง่ แวดล้อม สําหรับอาการ
ทางหลอดเลือดนัน้ จากการศึกษาทีผ่ ่านมา พบได้ประมาณร้อยละ 1.8-39.4 ของผูป้ ่ วยเบเช็ท(12-15)
ช่วงอายุในการเกิดโรคคือ 20-40 ปี โดยเฉลีย่ จะอยู่ท่ี 30 ปี แต่สามารถเกิดขึน้ ได้ตงั ้ แต่วยั ทารกไป
จนถึงวัยชราได้(16-18) เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 1.5-8.0 เท่า(19) ยกเว้นการศึกษาของ
ประเทศเกาหลี ทีพ่ บเพศหญิงมากกว่าประมาณ 1.7 เท่า(14) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรอยโรคทีห่ ลอดเลือดดํา
โดยเฉพาะทีข่ า คือ superficial thrombophlebitis (SVT) หรือ deep vein thrombosis (DVT)
สําหรับอาการทีห่ ลอดเลือดแดงพบได้น้อยกว่ามากคือ พบเพียง ร้อยละ 0.5-1.5(6) ของผูป้ ่ วย เบเช็ท
โดยเริม่ ทีห่ ลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) และสาขา สามารถเป็ นได้ทงั ้ การตีบตัน (thrombosis) หรือ
โป่ งพอง (aneurysm) ส่งผลให้เกิดการขาดเลือดทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ๆ ในภายต่อมา
กลไกการเกิ ดโรค
สาเหตุการเกิดเส้นเลือดอุดตันในปั จจุบนั ยังไม่ทราบชัดเจนแต่พบว่าในผูป้ ่ วยโรคเบเช็ท มี
การอัก เสบได้ท วั ่ ร่ า งกาย ซึ่ง นํ า ไปสู่ภ าวะการอุ ด ตัน ง่ า ยของหลอดเลือ ดทัว่ ร่ า ง (inflammation
related thrombosis) แต่จากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบปั จจัยทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องคือ ระบบภูมคิ ุม้ กันของ
ร่างกาย (immune system) และระบบการแข็งตัวของเลือด (coagulation system)(20)
1. ระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกาย (immune system) พบมีการทํา งานที่มากขึ้นของ CD4+
lymphocytes monocytes และ neutrophils ส่งผลให้มกี ารสร้าง inflammatory cytokines เช่น
interferon-gamma (IFNγ), tumor necrotic factor-alpha (TNFα), interleukin-1 (IL-1), IL-6,
IL-8 และ IL-12 ทีท่ ํางานร่วมกับ T helper-1 (Th) cells นอกจากนี้ยงั มี Th-17, TNFα, IL-17A,
และ IL-22 ทีร่ ่วมในกระบวนการอักเสบนี้ โดย IL-22 มีหน้าทีก่ ระตุ้นให้ Th-1 และ Th-17 เกิด
กระบวนการแบ่งตัว (differentiation) เพิม่ ขึน้ พร้อมทัง้ กดการทํางานของ Treg(21) ซึง่ ทีก่ ล่าวมาทํา
ให้ภายในหลอดเลือดนัน้ อยู่ในภาวะเตรียมเกิดการอักเสบ (proinflammatory environment) และ
พร้อมทีจ่ ะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด (prothrombotic state) ได้โดยง่าย
2. ระบบการแข็ง ตัวของเลือด (coagulation system) มีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่ น
tissue factor (TF) pathway และ thrombin and protein C system ร่ ว มกับ การทํา งานของ
fibrinolysis pathway ทีบ่ กพร่องไป การลดลงของ nitric oxide (NO) และการเพิม่ ขึน้ ของ von
Willebrand factor และ thrombomodulin เป็ นสิง่ ทีบ่ อกว่ามีการทํางานของ endothelium บกพร่อง
ไป (endothelial dysfunction) นอกจากนี้ยงั มีตวั ทีบ่ ่งชีก้ ารทํางานทีผ่ ดิ ปกติของ endothelium เช่น
mean platelet volume (MPV) neutrophil-lymphocyte ratio red cell distribution width (RDW)
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gamma-glutamyl transferase activity และระดับของกรดยูรกิ (22) มีการเพิม่ ขึน้ ของ vascular
endothelial growth factor (VEGF) และ adhesion molecules เช่น intercellular adhesion
molecule 1, E-selectin, P-selectin เป็ นต้น ซึง่ ลักษณะเช่นนี้ ทําให้มเี ม็ดเลือดขาวเข้ามา มีการ
เพิม่ ของ microvascular hyperpermeability และendothelium-dependent vasodilator จะทําให้เกิด
การอักเสบของหลอดเลือด(23) และพบมีการลดลงของ Angiopoietin-1 (Ang-1) ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญ
ในการอยู่รอดของ endothelial cell (vasculoprotective agent) มีการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยในการ
แข็งตัวของเลือด (procoagulant factors) เช่น factor V leiden mutation และ prothrombin
(G20210A) polymorphisisms พบว่าเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันในผู้ป่วยเบเช็ท
ในขณะที่ anticoagulant proteins อื่นๆ เช่น protein C, protein S และ antithrombin ไม่เกีย่ วข้อง
กับการเกิดเส้นเลือดอุดตันในผูป้ ่ วยเบเช็ท(24) La Regina และคณะพบว่า ระดับ homocysteine ที่
ซึง่ เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดมีระดับสูงขึน้ ในผูป้ ่ วยเบเช็ททีม่ กี ารอุดตันเกิดขึน้ แล้ว
เทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่มกี ารอุดตัน(25) และยังมีการศึกษาเพิม่ เติมพบตัวชีว้ ดั ทางชีวภาพ (biomarker) ที่
บ่งถึงลักษณะ การถูกทําลายของเส้นเลือด เช่น ischemia-modified albumin (IMA) endocan เพิม่
สูงขึน้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบเช็ท(26,27)
อาการและอาการแสดง
อาการที่พบบ่อยคือแผลในเยื่อบุช่องปาก (oral ulcer) แผลบริเวณอวัยวะเพศ (genital
ulcer) ผื่นผิวหนังอักเสบ (papulopustular lesion) อาการตาอักเสบ ส่วนอาการทางหลอดเลือดพบ
ได้น้อยกว่า (ตารางที่ 1) แต่ เป็ นสาเหตุ หลักของการเจ็บป่ วยและเสียชีวติ ในผู้ป่วยเบเช็ท โดย
สามารถมีรอยโรคได้ในทุกขนาดของหลอดเลือด ทัง้ หลอดเลือดดําและหลอดเลือดแดง อาการที่
เกิดขึน้ จะแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มคือ การอุดตันของหลอดเลือดดํา (venous thrombosis) การอุดตัน
ของหลอดเลือดแดง (arterial thrombosis) และการโป่ งพองของหลอดเลือดแดง (aneurysm) โดย
รอยโรคส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85 จะเกิดทีห่ ลอดเลือดดํา ร้อยละ 10 เกิดทีห่ ลอดเลือดแดง และร้อยละ 5
เกิดทัง้ 2 ตําแหน่ง(2,28)
ตารางที่ 1 ความชุกในแต่ละอาการของโรคเบเช็ท (ดัดแปลงจาก Hasan และคณะ)(7)
Clinical Manifestations
Oral ulcers
Genital ulcers
Genial scar
Papulopustular lesions
Erythema nodosum
Pathergy reaction
Uveitis
Arthritis
Subcutaneous thrombophlebitis
Deep vein thrombosis
Arterial occlusion (aneurysm)
CNS involvement
Epididymitis
Gastrointestinal lesions

Frequency (%)

97-99
~85
~50 (more frequent in males)
~85
~50
~60 (predominantly in Mediterranean countries and Japan)
~50
30-50
25
~5
~4
~5
~5
1-30 (more frequent in Japan)
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1. รอยโรคทีห่ ลอดเลือดดํา
การอุดตันของหลอดเลือดดํา (venous thrombosis) ตําแหน่งทีพ่ บบ่อยคือบริเวณขา
คือ DVT และ SVT โดยมาด้วยอาการขาบวมไม่เท่ากัน 2 ข้าง เจ็บตามตําแหน่งเส้นเลือด โดยเกิด
ได้ตงั ้ แต่ชว่ งแรกของการเป็ นโรคและเป็ นซํ้า ๆ ได้ แต่กส็ ามารถเกิดการอุดตันในทีอ่ ่นื ๆ ได้เช่นกัน
เรียงตามลําดับความบ่อยจากมากไปน้อย คือ superior venacava (SVC), inferior venacava
(IVC), cerebral venous system (superior sagittal sinus transverse sinus deep cerebral veins
และ cavernous sinus), jugular vein, renal vein, brachiocephalic vein, และ hepatic vein
(Budd-Chiari) thrombosis(2,15) มีการศึกษาว่าแม้จะมีการอุดตันเกิดขึน้ มากแต่เกิดการอุดตันทีห่ ลอด
เลือดดําในปอด (pulmonary embolism) กลับน้อยมาก โดยมีคาํ อธิบายว่าลิม่ เลือด ในผูป้ ่ วยเบเช็ท
มักจะติดแน่นกับผนังหลอดเลือด(29) และปั จจัยเสีย่ งสะสม (cumulative risk) ในการเกิดซํ้าสําหรับ
การเกิดอาการทางหลอดเลือด เป็ นร้อยละ 30 - 35 ใน 5 ปี และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
หลอดเลือดดําสมองอุดตันกับ รอยโรคทีเ่ ส้นเลือดแดงทีป่ อด (pulmonary artery)(30)
2. รอยโรคทีห่ ลอดเลือดแดง
2.1 การอุดตันของหลอดเลือดแดง (arterial thrombosis) ตําแหน่งทีเ่ กิด เริม่ ต้นจาก
หลอดเลือดแดง aorta และแขนงสาขา เช่น หลอดเลือดแดง subclavian coronary และ coratid
อาการทีเ่ กิดขึน้ ขึน้ อยู่กบั ตําแหน่งทีอ่ ุดตันโดยทําให้เกิดอาการ claudication pulseless disease
อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการอัมพาต
หลอดเลือดแดงทีไ่ ต (renal artery) ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดแดงที่ปอด (pulmonary artery) ทําให้เกิดเนื้อปอดตาย ระบบหายใจ
ล้มเหลว
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral artery) ทําให้เกิดอาการ claudication เป็ น ๆ
หาย ๆ และอาจเกิดเนื้อเยื่อตายได้
2.2 การโป่ งพองของหลอดเลือดแดง (arterial aneurysms) ตําแหน่งทีพ่ บบ่อย ได้แก่
หลอดเลือดแดง aorta pulmonary femoral popliteal subclavian และ common carotid โดยถ้าเกิด
การแตก ทําให้เกิดการเสียชีวติ ได้ อาการ thrombophlebitis ร่วมกับ multiple pulmonary arterial
aneurysms หรือ เรียกว่ากลุม่ อาการ ‘Hughes-Stovin syndrome’ เป็ นลักษณะเฉพาะสําหรับโรคเบ
เช็ท ซึง่ ทําให้เกิดการไอเป็ นเลือดปริมาณมาก (massive hemoptysis) ซึง่ สามารถทําให้เสียชีวติ ได้
2.3 ภาวะหลอดเลื อ ดแดงแข็ ง ตั ว (atherosclerosis) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
cardiovascular risk factors และการเพิม่ ขึน้ ของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในผูป้ ่ วยเบเช็ท ยังมีผล
การศึกษาทีห่ ลากหลาย แต่มกี ารศึกษาของ Pandey และคณะ(31) พบว่า ในผูป้ ่ วยเบเช็ทอายุน้อย ที่
มีโรคหลอดเลือดและหัวใจ มีการเพิม่ ขึน้ ของหลอดเลือดแดงแข็งตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. รอยโรคในหัวใจในผู้ป่วยโรคเบเช็ทสามารถเป็ นได้ทงั ้ endocarditis, myocarditis,
pericarditis, intracardiac thrombosis, endomyocardial fibrosis และ valve diseases โดยอาการที่
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pericardium พบได้บ่อยที่สุดและเป็ นได้ตงั ้ แต่ pericarditis, pericardial tamponade จนถึง
constrictive pericarditis แต่โดยทัวไปมั
่ กจะไม่มอี าการ มีการศึกษาพบว่า ในผูป้ ่ วยโรคเบเช็ทอายุ
น้อย เพศชายทีม่ รี อยโรคทีห่ ลอดเลือดแดง pulmonary ทําให้เกิด intracardiac thrombosis มากขึน้
โดยลิม่ เลือด มักจะอยู่ใน right ventricle ติดแน่นอยู่ทบ่ี ริเวณ myocardium
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยทัวไปไม่
่
มคี วามจําเพาะกับโรคเช่นเดียวกันกับการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางนํ้าเหลือง โดยอาจจะพบการเพิม่ สูงขึน้ ของค่าอักเสบในร่างกาย การตรวจ
พิเศษทีน่ ิยมทําคือ การตรวจ Pathergy test โดยเริม่ จากการทําให้เกิดการบาดเจ็บทีผ่ วิ หนัง แล้วรอ
ดูปฏิกริ ยิ าของรอยแผล ในเวลา 24-24 ชม. ซึง่ ถ้าพบความผิดปกติคอื ถ้ารอยแผลมีลกั ษณะตุ่มแดง
(papule) หรือ เป็ นตุ่มหนอง (papule) ให้ถอื ว่าการตรวจนี้ให้ผลเป็ นบวก ซึง่ จะนับอยู่ในเกณฑ์การ
วินิ จ ฉัย โรคเบเช็ท แต่ สํา หรับ การตรวจเพื่อ วินิ จ ฉัย อาการทางหลอดเลือ ด จะใช้ก ารตรวจทาง
ภาพรังสี คือ การถ่ายภาพรังสีปอด (chest radiography) การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (computerized
tomography, CT scan) หรือ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (magnetic
resonance imagin, MRI) เพื่อดูลกั ษณะกายวิภาคของหลอดเลือดและอวัยวะที่อยู่ขา้ งเคียง(32)
(ตารางที่ 2)
1. การถ่ายภาพรังสีปอด อาจพบขนาดของขัว้ หลอดเลือดปอด (hilar) หรือ mediastinum
โตขึน้ และเนื้อปอดอาจจะมีฝ้าขึน้ ได้แบบไม่เฉพาะเจาะจง
2. การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็ นการตรวจทีส่ าํ คัญใช้ในการวินิจฉัยได้เนื่องจากสามารถ
บอกรายละเอียดทางกายวิภาคของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา รวมถึงเนื้อปอด (รูปที่ 1, 2)
ได้ชดั เจน และใช้ในการติดตามการรักษาได้อกี ด้วย ใช้เวลาในการตรวจสัน้ แต่ มขี ้อเสียที่ผู้ป่วย
จะต้องได้รบั รังสีขณะทําการตรวจ
3. การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้
เช่นเดียวกันกับ CT scan โดยให้ภาพทีล่ ะเอียดกว่า ตัวกวนน้อยกว่า ไม่ตอ้ งได้รบั รังสีขณะตรวจ แต่
ใช้เวลาในการตรวจนาน และไม่สามารถประเมินเนื้อเยื่อปอดได้
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางรังสีทพ่ี บในการอักเสบของหลอดเลือดแดงใหญ่จากสาเหตุต่าง ๆ โดย
วิธกี ารทําเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(33)
Cause

Image findings

Type of
aneurysm

Site

Pyogenic

- Aortic wall thickening with or without
contrast enhancement

Saccular aneurysm

Thoracic aorta
- S. pneumonia
- Enterococcus
Abdominal aorta
- Salmomella
- S. pneumoniae

TB

- Focal pseudoaneurysm
- Focal aortic wall thickening
- Multiple outpouchings and irregular aortic
wall thickening
- Periaortic soft tissue mass
(Maybe without aneurysmal dilatation)
- Diffuse thickening of aortic wall and single
or multiple aortic aneurysm w or w/o mural
thrombi
- Double ring appearance
(poorly enhance internal ring
enhance outer ring)
- Aortic regurgitation
- Coronary arterial stenosis
- Multiple focal narrowing or stenosis of
Aorta and its major branches
- Concentric irregular arterial wall thickening
with thrombosis
- Double ring appearance (Early)
- Concentric irregular arterial wall thickening
with thrombosis
- Thickening aortic wall
- Annuloaortic ectasia

Saccular aneurysm

Distal aortic arch,
descending thoracic
aorta

Fusiform aneurysm

Ascending aorta,
aortic arch,
descending thoracic
aorta

- Well-enhancing aortic wall
- Multiple pseudoaneurysm

Saccular
aneurysm

Syphilis

Takayasu
Arteritis

GCA
BehÇet’s
disease

Abdominal Aorta

Ascending aorta,
aortic orch,
abdominal aorta
Aorta, iliac, femoral,
popliteal, subclavian
arteries

ปี ท่ี 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 | 9

รูปที่ 1 ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงลักษณะหลอดเลือดดํา vena cava อุดตัน (Naim Ceylan
และคณะ(32)

รูปที่ 2 ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงลักษณะหลอดเลือดแดง pulmonary โป่ งพอง (Naim
Ceylan และคณะ(32)
การวิ นิจฉัย
อาศัยอาการ อาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และเกณฑ์การ
วินิจฉัยตาม International Study Group of BehÇet’s disease(34) (ตารางที่ 3) แต่ในกรณีทไ่ี ม่มี
แผลในปาก ก็ได้มกี ารปรับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคใหม่ Revised International Criteria for BehÇet’s
disease(35) โดยมีความไว (sensitivity) ร้อยละ 96.1 และความจําเพาะ (specificity) ร้อยละ 88.7
และความแม่นยําโดยรวม (accuracy) ร้อยละ 92.8 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค BehÇet’s disease (ดัดแปลงจาก criteria for diagnosis of
BehÇet’s disease. International Study Group for BehÇet’s disease. Lancet 1990;335:107880)
Criteria
Recurrent oral ulceration
Plus any two of the following:
Recurrent genital ulceration
Eye lesions
Skin lesions

Pathergy test

Descriptions
Aphthous (idiopathic) ulceration, observed by physician or patient,
with at least three episodes in any 12 months period
Aphthous ulceration or scarring, observed by physician or patient
Anterior or posterior uveitis cells in vitreous in slit lamp
examination, or retinal vasculitis documented by ophthalmologist
Erythema nodosum-like lesions observed by physician or patient,
Populopustular skin lesions or pseudofolliculitis with characteristic
acneiform nodules observed by physician
Interpreted at 24 to 48 hours by physician

ตารางที่ 4 Revised International Criteria for BehÇet’s disease
Criteria
Oral Aphthosis
Skin manifestations
Vascular lesions (arterial and venous thrombosis, aneurysm)
Pathergy phenomenon (test)
Genital aphthosis
Ocular lesions
BehÇet’s disease: 3 or more points

Points
1
1
1
1
2
2

การรักษา
การรักษาอาการทางหลอดเลือดจะอาศัยยากดภูมคิ ุม้ กันเป็ นหลักในขณะที่ การให้ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ยังไม่ได้ขอ้ สรุปที่ชดั เจน ข้อมูลในปั จจุบนั พบว่าการรักษา
อาการทางหลอดเลือ ดด้ว ยยากดภู มิคุ้ม กันนัน้ สามารถอัต ราการกลับ เป็ น ซํ้า ของโรคได้อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกลับกลุ่มทีไ่ ม่ได้ยา คือเป็ นร้อยละ 25.3 กับ 85.7 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดอย่างเดียวกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยากดภูมิ
ด้วยการกลับเป็ นซํ้าเป็ น ร้อยละ 91.6 กับ 29.1(36) นอกจากนี้ยงั พบโอกาสการกลับเป็ นซํ้าไม่ต่างกัน
ในกลุ่ ม ที่ไ ด้ย ากดภู มิอ ย่ า งเดีย วกลับ กลุ่ ม ที่ไ ด้ย ากดภู มิร่ ว มกับ ยาต้า นการแข็ง ตัว ของเลือ ด (37)
นอกจากนี้ในกลุ่มทีม่ อี าการ DVT ร่วมกับ arterial aneurysm การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจ
ให้เกิดเลือดออกจนเป็ นสาเหตุให้เจ็บป่ วยรุนแรงถึงชีวติ ได้ ยาที่ใช้ในการรักษาตามคําแนะนํ าของ
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สมาคม European League Against Rheumatism (EULAR)(38) ประกอบไปด้วย (ตารางที่ 5)
1. ยากดภูมคิ ุม้ กัน คือ corticosteroid (CS), azathioprine (AZA), cyclophosphamide
(CYC), และ cyclosporine A (CsA)
1.1 Corticosteroid สามารถใช้รกั ษาได้ในทุกรอยโรค โดยเฉพาะอาการทีเ่ ยื่อบุ ผื่น
ผิวหนังชนิด erythema nodusum และอาการทางตา โดยสามารถใช้ได้ทงั ้ เป็ นยาเดีย่ วหรือร่วมกับยา
อื่นๆ เช่น colchicine, AZA, cyclosporine, interferon-α เป็ นต้น ได้ประสิทธิภาพดีแต่เนื่องจากมี
ผลข้างเคียงมาก จึงไม่แนะนําในการใช้ระยะยาว
1.2. Azathioprine มีฤทธิต้์ านการอักเสบโดยกดการทํางานทัง้ cellular immune
responses และ humoral immune response โดยพืน้ ฐานเป็ นยาทีเ่ ลือกใช้ในการรักษา แผลในปาก
และทีอ่ วัยวะเพศ รวมถึงอาการทางตา สําหรับอาการทางเส้นเลือดใช้ได้ผลใน DVT และ SVT โดย
ให้ร่วมกับยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดตํ่า ควรเฝ้ าอาการข้างเคียงอื่น ๆ คือ กดการทํางานของไข
กระดูก ภาวะตับอักเสบ เพิม่ โอกาสการติดเชือ้
1.3. Cyclosporin A มีฤทธิกดการทํ
างานเฉพาะ T lymphocytes ใช้รกั ษาอาการทาง
์
ตา อาการทางเยื่อบุและอาการข้ออักเสบได้ผลดีกว่า colchicine, chlorambucil และ CS(39) มี
การศึกษาประสิทธิภาพของยา CyA ขนาด 5 มก./กก./วัน เทียบกับยา CS และ CS ร่วมกับ
AZA(40) พบว่ายา CyA มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ในการควบคุมอาการทางเยื่อบุ อาการทางตา
อาการทางผิวหนัง รวมถึง SVT แต่เนื่องจากอีกการศึกษาพบว่าเมื่อตามไปเป็ นเวลา 24 เดือน
พบว่าประสิทธิภาพยา CyA ไม่คงที่ และผลข้างเคียงต่อไต ภาวะความดันโลหิตสูง พิษต่อระบบ
ประสาท จึงแนะนําว่าควรเลือกใช้ในรายทีอ่ าการรุนแรง
1.4. Cyclophosphamide เป็ น alkylating agent เป็ นยาหลักในการรักษาอาการทาง
ตาทีร่ ุนแรง และอาการหลอดเลือดอักเสบ (systemic vasculitis) ทีม่ อี าการทางระบบประสาทและมี
อาการ ทางหลอดเลือดแดงรวมถึงหลอดเลือดแดง pulmonary และการอุดตันทีห่ ลอดเลือดดําใหญ่
เช่น superior vena cava, inferior vena cava และ Budd-Chiari syndrome โดยแนะนําเป็ น pulse
CYC เดือนละหนึ่งครัง้ (41) และเนื่องจากผลข้างเคียงทีร่ ุนแรงคือ การกดไขกระดูก พิษต่อไต เกิด
ผังผืดในปอด กระเพาะปั สสาวะอักเสบเป็ นเลือด ภาวะมีบุตรยาก รวมไปถึงโอกาสเสีย่ งต่อการเกิด
โรคมะเร็ง กระเพาะปั สสาวะทีม่ ากขึน้ ดังนัน้ จึงเลือกใช้ในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรงหรือไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาอื่น
2. ยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด (anticoagulant) ไม่แนะให้ใช้เป็ นยาเดีย่ วในการ
รักษาผูป้ ่ วยเบเช็ท แนะนําให้ใช้เฉพาะในเคสทีเ่ ป็ น CNS venous thrombosis โดยมีคําแนะนําว่า
สามารถให้ร่วมกับ CS หรือไม่กไ็ ด้(42,43) เนื่องจากว่าการเกิดลิม่ เลือดแล้วเกิดการอุดตันของหลอด
เลือดนัน้ เกิดจากการอักเสบทัวร่
่ างกายแล้วทําให้เกิดภาวะ prothrombotic state แล้วจึงเกิดลิม่ เลือด
ขึน้ โดยมีลกั ษณะทีต่ ดิ แน่นกับผนังหลอดเลือด ทําให้โอกาสการเกิด embolism ตํ่า(20)
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ตารางที่ 5 แสดงชนิด ขนาด วิธกี ารใช้ และผลข้างเคียงของยากดภูมคิ มุ้ กัน (ดัดแปลงจาก Cem
Evereklioglu และคณะ)(51)
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การรักษาในผู้ป่วยที่เป็ นซํ้า (relapse) หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา (refractory) มี
การศึกษาค่อนข้างน้อย เป็ น case report แต่จากสมมติฐานการเกิดโรคทีบ่ ่งว่ามีการอักเสบ มีการ
เพิม่ ขึน้ ของ inflammatory cells และ proinflammatory cytokines ต่าง ๆ รวมถึง TNFα จึงได้มี
การนํ ายากลุ่ม anti-TNF มาใช้ในการรักษา และมีการศึกษาในผูป้ ่ วยเบเช็ทที่มอี าการทางหลอด
เลือด และดือ้ ต่อการรักษาก่อนหน้า(44) พบว่ายา infliximab สามารถรักษาผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น pulmonary
aneurysm จํานวน 2 ราย โดยการตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างรวดเร็วในเวลาเป็ นวันทัง้ ทาง
อาการ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และภาพรังสี(45,46) มีการศึกษา case report เช่นเดียวกับกับยา
adalimumab ในผู้ป่วยหลอดเลือดแดง pulmonary โป่ งพอง ได้ผลไปในทางเดียวกันกับยา
infliximab(47) แต่ในรายทีเ่ ป็ น Budd-Chiari ได้รบั การรักษาด้วย infliximab เสียชีวติ 2 ราย ในรายที่
3 พบว่าขนาดของลิม่ เลือดในหลอดเลือดดํา inferior vena cava มีขนาดลดลง(48)
3. การผ่าตัด ใช้ในรายที่เป็ นหลอดเลือดแดงโป่ งพอง ที่มกี ารกลับเป็ นซํ้าหรือมีอาการ
รุนแรง เช่น อาการไอออกเลือดปริมาณมาก (massive hemoptysis) โดยมีทงั ้ แบบ endovascular
intervention หรือ open surgical intervention การใช้ endovascular intervention แนวโน้มจะ
ได้ผ ลดีใน หลอดเลือดแดงโป่ งพองแบบ pseudoaneurysm ที่โรคควบคุ มได้ดีแล้ว ด้ว ยยากด
ภูมคิ มุ้ กัน(49,50)
สรุป
โรคเบเช็ทเป็ นโรคหลอดเลือดอักเสบทีเ่ กิดการอักเสบได้ทงั ้ หลอดเลือดแดงและหลอดเลือด
ดํา และทําให้เกิดอาการได้หลายหลายระบบในร่างกาย โดยมีปัจจัยหลายอย่างทัง้ แหล่งพื้นที่อยู่
พันธุกรรม เชื้อชาติ ระบบภูมคิ ุ้มกัน ทําให้อาการที่แสดงออกมาต่างกัน รวมถึงอาการทางระบบ
หลอดเลือด ทีซ่ ง่ึ มีความสําคัญเพราะเกีย่ วเนื่องกับการป่ วยและการเสียชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และหลักฐาน
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แพทย์หญิงพันธุจ์ ง หาญวิวฒ
ั นกุล
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ
ประธาน
แพทย์หญิงเอมวลี อารมย์ดี
อนุกรรมการ
นายแพทย์สทิ ธิชยั อุกฤษฏชน
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงประภาพร พิสษิ ฐ์กุล
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงปวีณา เชีย่ วชาญวิศวกิจ อนุกรรมการ
แพทย์หญิงบุญจริง ศิรไิ พฑูรย์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงอรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อนุกรรมการ
นายแพทย์พรชัย เดชานุวงษ์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงสิรพิ ร มานวธงชัย
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงสิรพิ ร มานวธงชัย
อนุกรรมการ
นายแพทย์พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
อนุกรรมการ
นายแพทย์พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
แพทย์หญิงปริฉัตร เอือ้ อารีวงศา
อนุกรรมการ
นายแพทย์วรี ะพงศ์ ผูม้ ธี รรม
อนุกรรมการ
นายแพทย์ภาสกร แสงสว่างโชติ
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล
อนุกรรมการ
นายแพทย์ศริ ภพ สุวรรณโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
แพทย์หญิงกิตติวรรณ สุเมธกุล
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
แพทย์หญิงดวงกมล เอีย่ วเรืองสุรตั ิ อนุกรรมการ

